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Løgtingið 

 

Løgtingsmál nr. 139/2016: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um málráð 

(føroyskt teknmál) 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um málráð (føroyskt teknmál) 

 

 

§ 1 
Í løgtingslóg nr. 59 frá 15. mai 2012 um 

málráð verða gjørdar hesar broytingar: 

 

1. Í § 2 verður sum stk. 2 sett: 

“Stk. 2. Málráðið skal harumframt 

serskilt røkja, menna og verja 

føroyska teknmálið.” 

 

2. Í § 3, stk. 1, 4. pkt. verður aftan á 

“málinum” sett: “og føroyska 

teknmálinum” og “og 

Staðarnavnanevndin” verður broytt 

til: “, Staðarnavnanevndin, 

Deyvafelag Føroya saman við 

Felagnum fyri hoyribrekað í 

Føroyum”. 

 

3. Í § 5, stk. 2, 1. pkt verður aftan á 

“skrift” sett: “eins og um føroyskt 

teknmál”. 

 

4. Í § 5 stk. 4 verður aftan á 

“yrkismál” sett: “og teknmál” 

 

5. Í § 6 verður aftan á 1. pkt. sum nýtt 

pkt. sett: “Sama er eisini galdandi 

fyri føroyskt teknmál.” 

 

6. Í § 8, stk. 2 verður aftan á “partar” 

sett: “undir hesum 

Teknmálstulkatænastuna og aðrar 

viðkomandi partar”. 
 

7. Í § 9, stk. 3 verður aftan á 

“málstarv” sett: “umframt hollan 

kunnleika til føroyskt teknmál”. 

 

§ 2 

Hendan løgtingslóg kemur í gildi 1. august 

2017.  

 

Almennar viðmerkingar 

Teknmál er eitt mál, har tú úttrykkir teg við handstøðum, høvuð – , krops- og handarørslum 
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við andlitsrørslum og ymiskum eygnábráum. Tað skilir seg sostatt frá talumáli, sum nýtir ljóð 

og frá skriftmáli, sum nýtir bókstavir. Flestu, sum nýta teknmál eru deyv ella hoyriveik, tað 

vil siga tey, sum ikki hoyra talað mál, heldur ikki við at nýta hoyritól ella Cochlear Implant 

(CI). Onnur hava áhugað og brúk fyri at læra teknmál, tí tey eru avvarðandi, arbeiða við ella 

saman við deyvum og hoyriveikum/hoyribrekaðum, ella tí tey hava áhuga fyri (tekn)máli. 

Arbeiðið fyri deyv og í Føroyum hevur nógv ár á baki. Deyvafelag Føroya varð stovnað í 

Gøtu í 1972 og hevur síðani virkað innan flestallar tættir, sum viðvíkja deyvum. Felagið fyri 

hoyribrekað í Føroyum, sum varð stovnað í 1992 á sama hátt fyri øllum hoyribrekaðum t.e. 

tunghoyrdum børnum og vaksnum eins og tinitus- og menieraraktum.  

Teknmálstulkatænastan tekur sær av einum hópi av uppgávum at miðla millum deyv ella 

hoyribrekað til hoyrandi og kundi við størri fíggjarorku røkt enn fleiri tænastur til frama fyri 

einum betraðum samskifti millum deyv ella hoyribrekað og hoyrandi í Føroyum. 

Fyri 10 árum síðani - í 2007 - mælti Málstevnunevndin, sum gjørdi álitið Málmørk, til, at 

nevnd verður sett at skipa og útgreina støðuna hjá føroyskum teknmáli og at gera tilmæli.  

Rættur til mál og ávirkan á egið lív 

Í Føroyum nýta 20-25 teknmál regluliga umframt tey, sum arbeiða við tí, og so tey 

avvarðandi. At viðurkenna føroyskt teknmál er ein liður í at betra atgongdina hjá deyvum og 

hoyrveikum til samfelagið sum heild. Ein háttur at tryggja, at børn, ið bera brek, njóta øll 

mannarættindi og grundleggjandi frælsi javnbjóðis øðrum børnum og fáa rætt til frítt at siga 

frá sínum áskoðanum í øllum málum, sum viðvíkja teimum og soleiðis fáa ávirkan á egið lív 

kann m.a. tryggjast við, at børn, sum eru deyv, læra teknmál og fáa undirvísing í hóskandi 

málum, samskiftisháttum og samskiftismiðlum, sum á besta hátt tryggja fakliga og sosiala 

menning hjá tí einstaka. Hetta sigur Løgtingsins Umboðsmaður eisini í brævi frá 12.august 

2016 til Felagið fyri hoyribrekað í Føroyum. 

Um børn ikki fáa CI og tí onga hoyrn fáa, er tilmælið frá heilsumyndugleikunum, at tey læra 

teknmál. Deyvfødd børn hava brúk fyri einum máli í barndóminum til samskifti við 

umhvørvið, og menning teirra má ikki skerjast, til CI teirra vónandi ger, at tey fáa munandi 

betri hoyrn. Børn við CI hava eisini framvegis brek á hoyrnini, sum ger, at tað er meira 

møðsamt hjá teimum at lurta. Metingin av, um teknmál er fyrsta mál (móðurmál), er treytað 

av, hvussu væl hoyrnin gjøgnum CI virkar og av samleikanum hjá barninum at hava darvaða 

hoyrn. 

Tí er tørvur á, at Málráðið víðkar sítt virkisøki til eisini at varða av teknmáli – at savna orð, 

orðasambond, orðanýtslu, at svara spurningum frá myndugleikum og almenninginum um 

nýtslu málsins, at skriva um málið og gera vegleiðingar o.a. sum til føroyskt sbrt. § 5 

Teknmál skal kjølfestast í málsliga granskingarumhvørvinum hjá Málráðnum. Umframt at 

geva teknmáli eina støðu, sum kann sammetast við hana hjá føroyskum, so arbeiðir 

lógaruppskotið eisini við í mun til Breksáttmálan hjá ST art. 21e, sum Føroyar hava samtykt 

og sum snýr seg um at viðurkenna og fremja nýtsluna av teknmáli. 

Arbeiðsorka eigur harumframt at verða sett av til at røkja teknmál og til samstarv við 

viðkomandi partar, sum varða av førleikum innan teknmál og av tænastum til deyv og 

hoyribrekað. Hetta er í samsvari við tilmæli 5.8 “Tænastur til fólk, ið hava hoyribrek” í 

Tilmæli um tænastupolitikk, sum varð handað landsstýrismanninum í almannamálum í 2017. 

Mett verður ikki, at meirútreiðslur standast av hesum uppskotinum. 
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Teknmál í grannalondum og framtíðar støða tess í Føroyum 

Í Finnlandi er eitt teknmálsráð, Teckenspråksnämnden, undir Institutet för de inhemska 

språken (Lag om Institutet för de inhemska språken, 22.12.2011/1403).  

Svensk teknmál er partur av svenska málráðnum, Språkrådet, sum er ein deild undir Institutet 

för språk och folkminnen (Förordning (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och 

folkminnen).  

Ísland hevur eitt sjálvstøðugt teknmálsráð, The Icelandic Sign Language Council (Act on the 

Status of the Icelandic Language and Icelandic Sign Language, artikel 7 (No. 61/2011)).  

Í Norra er norskt teknmál partur av norska málráðnum, Språkrådet (tiltag nr. 13 i 

Stortingsmelding nr. 35 (2007-2008) »Mål og meining«.  

Í Danmark varð danskt teknmál viðurkent í fólkatinginum í 2014, og varð hetta gjørt í donsku 

lógini um málráð. Endamálið varð at geva teknmáli formliga viðurkenning í danskari 

lóggávu, eins og gjørt varð í í lóg í øllum hinum Norðanlondunum frammanundan. 

Grundgevingarnar í hesum sambandi vóru, at umframt at vera samskiftisamboðið hjá deyvum 

og hoyribrekaðum/horyiveikum, er teknmál ein sterkur partur av samleika teirra deyvu og 

hoyribrekaðu og kjarnin í teirra mentan. Teknmál er eitt sjálvstøðugt mál við egnari mállæru, 

setningsbygnaði, orðavali og søgu.  

Í september 2015 varð bretskt teknmál (BSL) í skotska tjóðartinginum viðurkent sum mál í 

Skotlandi, sum fyrsta landsluti í Stórabretlandi. 

Nú øll Norðanlond uttan Føroyar og harafturat skotar hava góðkent teknmál sum móðurmál 

hjá deyvum – flestu gjøgnum lóggávu um málráð ella teknmálsráð, er tíðin komin, at føroyskt 

teknmál verður viðurkent í føroyskari lóggávu. 

 

Serligar viðmerkingar 

Til § 1. Við lógaruppskotinum verður virkisøkið hjá føroyska Málráðnum víðkað til eisini at 

fevna um arbeiðið við teknmáli, og teknmál verður hervið viðurkent sum móðurmál teirra 

deyvu og hoyribrekaðu.  

Til nr. 2-7. Fylgibroytingar í sambandi við, at endamálsorðingin fyri Málráðið verður víðkað 

til eisini at fevna um at røkja, menna og verja føroyska teknmálið. Skotið verður upp, at 

Føroya Deyvafelag saman við Felagnum fyri hoyribrekað í Føroyum skal tilmæla umboð í 

málráðið, eins og málráðið skal samstarva við Teknmálstulkatænastuni og øðrum viðkomandi 

pørtum.  

Til § 2. Gildiskomuáseting. Skotið verður upp, at lógin kemur í gildi 1. august 2017.  
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Á Løgtingi, 15. mai 2017 
 

Hanna Jensen  Kristianna W. Poulsen Óluva Klettskarð 

 

Katrin Kallsberg Jógvan Skorheim Ingolf S. Olsen 

 

Bill Justinussen Djóni Nolsøe Joensen  Helena Dam á Neystabø 

 

Jónleif Johannesen Bjarni Hammer  Heðin Mortensen 

 

Sonja J. Jógvansdóttir  Bjørn Kalsø  Ruth Vang 

 


